In gesprek met Paul Verhaeghe

De vreemde ogen van het zelf
Paul Verhaeghe (1955)is als klinisch psycholoog, psychoanalyticusen
hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Psychoanalytische Therapie
en Gender Studies werkzaam aan de Universiteit Gent, waar hij leiding
geeft aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.
Met zijn vakgroep motiveert Verhaeghe jonge psychologenen
psychoanalytici om klinisch en empirisch onderzoek te doennaar
de werkzaamheid van psychotherapeutische processen, en naar
meer mensvriendelijke vormen van psychodiagnostiek. Sindszijn

aanstelling als hoogleraar publiceerde hij tal van boeken en tientallen
wetenschappelijke artikelen, onder meer over de opvattingenvan
Freud en Lacan, en over psychodiagnostische alternatievenvoor
DSM-IV (inmiddels DSM-v).
Zijn cultuurkritische benadering van de relatie tussen mensen
samenleving raakte kennelijk een gevoelige snaar, hetgeen nogeens
extra duidelijk werd door latere publicaties. In zijn boek:Autoriteit
bespreekthij hoe velen van ons gebrek aan richting ervarenen naar
leiding verlangen; soms zelfs naar 'een sterke man' die alles voor
ons zal oplossen. Dat is niet zonder gevaar. "In ons verlangennaar
autoriteit", aldus Verhaeghe, "spreiden wij het bedje voor macht"
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hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaeghe
kan ons inspireren de
De Vlaamse
mens, maatschappij en psychotherapie
tussen
samenhang
te onderzoeken.In zijn
hij dat ons 'ik-gevoel' als het ware
mee moduleertop geleide
boek Identiteit stelt
veranderingen. Maar wat is dat eigenlijk,
van maatschappelijke
ons 'zelfbeeld', en
tot stand?
hoe komt het

Zelfbeeld
"Ons zelfbeeld is het beeld dat we van de anderen opgesolferdkrijgen",opent Paul
verhaeghe. "Serieus en nader omschreven betreft onze psychologische identiteit want daarover gaat het als we over ons zelfbeeld spreken - de identiteit zoals de
omgevingdie spiegelt. Spiegelen is te verstaan als een combinatievan inhoud en
evaluatie.Er wordt 'iets' gespiegeld, zoals bepaalde, moeilijk in taal te vatten gerichtheden die een kind uniek maken. De omgeving reflecteert daarop. Ouders, verwanten, onderwijzers en buren hangen daar dan hun verwachtingen over het kind
aan, en die houden weer morele oordelen in. lk wijs hier op een hard gegeven, dat
zich empirisch eenvoudig laat bewijzen. Een Senegalees adoptiekind in Vlaanderen
zal zich identificeren met de verwachtingen en normenvan haar Vlaamse adoptief
ouders,en zo een Vlaamse identiteit ontwikkelen. Zou datzelfde kind in Canada terechtkomen,dan zou het een Canadese aannemen. Met ras of genen heeft dat niets
te maken."

hoe Zij denken
"De spiegeling van de ouders, en later de verdere omgeving,omvat
Deze verwachtindat jij voelt, denkt, ervaart, inclusief hun verwachtingenvan jou.
eigen achtergrond,
gen zijn op hun beurt weer gevormd en beïnvloed door ieders
deel van uitmaakt. Zo
omgeving en daarmee ook: door de maatschappij waar men
cultuurgebonden,maatschappelijke
geven wij onze cultuur door. Identiteit is een
constructie."

Separatie

kant-en-klaar in de schoot geworpen
Op de vraag of wij onze identiteit als het ware
aangeboren gerichtheden, zoals
zijn
"Er
ontkennend:
krijgen, antwoordt Verhaeghe
eigenaardighedenals altijd met één
de manier waarop we uit onze ogen kijl<en,of
altijd deed. Dat zegt echter
ook
dat
opa
zoals
voet buiten de dekens slapen, precies
door ons te identificeren met
op
we
bouwen
Die
nauwelijks iets van onze identiteit.
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Maar onze identiteit berust naast spiegelingen
omgeving.
uit onze
ontwikkelt zich omdat we als kindal
de spiegeling
zelfbeeld
Ons
separatie.
identificatieéék op
overnemen en behouden, en welke we afwijzen.Het
we
identificaties
kiezenwelke
mogelijkheid tot verandering. Overigens begrijpenwe
de
opent
separatieproces
snappen we mogelijk beter, omdatwe
Identificatie
echt.
niet
paratieprocessennog
door

waarnemen en
dat goed kunnen
werking van spiegelneuronen."

observeren, en bovendien

ons begrip vande

een self fulfilling prophecy kan worden.Bij ne"Het griezeligeis dat het zelfbeeld
dat je er al op voorhand van uitgaat dat'het
gatieveidentificatieis de kans groot

je alvast gedraagt naar de negatieve verwachwel weer niets zal worden', dus dat je
tingen die je uit je omgeving hebt overgenomen.Zo maak je waar wat je zou willen
vermijden,namelijk de volgende mislukking in de reeks."
Patronen

"Dezelfdekenmerkenkun je zowel positief als negatief beoordelen", legt Verhaeghe
uit. "lk werd bijvoorbeeld als kind zeer koppig gevonden, maar door anderen als zeer
volhardendbeschouwd.lk kon dus - simpel gezegd - kiezen wat ik zou overnemenen
wat ik zou afwijzen; identificatie en separatie. Trekken we het breder, dan zien we
verbandentussen maatschappelijke ontwikkelingen en het psychisch welbevinden
van individuen.De maatschappij staat bol van elkaar deels tegenstrevende patronen,
en de mensenook. Let wel: het gaat daarbij niet om een simpele een-op-eenverhouding, alsof armoede, bijvoorbeeld, onvermijdelijk tot criminaliteit leidt. Dergelijke
causale verbandenzul je niet aantreffen, maar opvallende patronen zeker. Neem
bijvoorbeeldde Britse gezondheidssociologen Wilkinson en Pickett. Voor hun onderzoek naar mogelijke samenhang tussen
volksgezondheid en inkomen nemen zij een

telbare maatstaf als uitgangspunt, namelijk
de omvang van inkomstenverschillen

tussen bewonersvan hetzelfde land.

Die zijn de laatste decennia spectaculair gestegen. Deze verschillen blijken te
correleren met vrijwel alle criteria voor gezondheid,
zowel de fysieke als de
mentale."

"Een belangrijkeconclusie
luidt, dat in een gebied met hogere inkomensongelijkheid
de sociale verhoudingen
vergelijkenderwijs van beduidend lagere kwaliteit zijn: meer
agressie, mindervertrouwen,
meer angst, minder deelname aan het gemeenschaPS-
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leven. Dat werkt door op individueel vlak.
Een laag
inkomenbetekent
status, minder beslissingsrecht op
een lage sohet werk en
een
sterk afgenomen
control.En dat heeft dan weer effect OP de
sense 0f
psychischegezondheid;
en hulpeloosheid zijn de meest ziekmakende
machteloosheid
emoties."
"Wil je een maatschappij evalueren, vraag
dan niet naar wat
mensenvinden,of hoe
voelen,
maar
zij zich
zoek harde gegevens die
je kunt tellen, meten
en wegen,zoals
het aantal zelfmoorden in een bepaalde streek
gedurendeeen bepaalde
periode.Net
zozeer geldt dit op het individuele vlak. Bijvoorbeeld:
wat is het effectvan
langdurige
psychotherapie? Wil je daar inzicht in krijgen, meet
dan het aantal doktersbezoeken
voor en na, en het gebruik van medicijnen. Bij
langdurigepsychotherapie
blijkt dit
fors af te nemen; herhaald onderzocht en bewezen.
Maarde staatssecretariswil het

- nog - niet horen."

Ideaalbeeld
Hoe komt het dat het aantal ziektebeeldenzo is toegenomen?Waarkomtde verbrokkeling van het zelfbeeld vandaan, waar de groeiendeonzekerheid,het krampachtig zoeken naar identiteit? Daar zit een groot metafysischprobleemonder,stelt
Verhaeghe: "Vroeger had je een christelijk (orthodoxof vrijzinnig)of wereldlijk(communistisch) 'hiernamaals', waarin we compensatie zouden krijgen voor alle onvolkomenheden en lijden nu, hier, in het ondermaanse.Maardat hiernamaalsis verdwe-

nen, afgeschaft. Tegenwoordig moet het geluk je daaromnu toevallen,je moetin
het hier en nu vrij, blij en perfect zijn in een wereld die nu goed en gaaf, kortom,de
beste van alle denkbare werelden is. Dat voert tot hoge eisen, nog aangejaagddoor
middel
de modelwerking van reclame, en in het algemeen de nadrukop succesdoor
niets met de gevan consumptie. Slaag je, dan is dat jouw verdienste. Dat zou dan
van de samenleving
schiedenis, je sociale omgeving of met de normenen waarden
jouw prestatie.Maarfaal
als geheel te maken hebben, nee: succes is louter en alleen
gevolg laat zich uittekenen:veel
Het
wijten.
te
jezelf
aan
je, dan heb je dat net zozeer
zelfbeeldbreekt,als het
Hun
zichzelf.
van
mensen voldoen niet aan het ideaalbeeld

ware. Er méet dan wel iets met je aan de hand zijn."

Diagnostiek
COunsellors krijgen de

vormvoor
geïndividualiseerde
in
euvels van de samenleving
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gezondheidszorg is sterk gegroeid"
op de geestelijke
druk
, meent
"De
neus
hun
echter net zozeer deel uit van de neo-libera[e
maakt
"Die
Verhaeghe.
draagt daar ook -- doorgaans ongeweten en ongewild
maar
daarop,
aan
reageert

individualiserende diagnostiek, die vanwege de bekostigingte.
door
Bijvoorbeeld
bij.
gedomineerd wordt door de DSM-systematiek. Maarmijn
genwoordigvrijwel geheel
Eigenlijk geldt ze voor alle psychiatrische diagnos_
kritiek gaat verder dan de DSM.
definitie normgestuurd, en die normen komenvoort
tiek. Psychodiagnostiek is per
praktijken plaatsvinden. Dat is niet per se verkeerd.
uit de maatschappij waarin deze
Elke maatschappelijke formatie zal haar eigen ideale mens definiëren, en daarmee
meteen ook de afwijking. Maar in de vermenigvuldiging en verfijning van de afwijkingen - in DSM 5 al meer dan vijfhonderd - schuilt veel venijn."

"DSM draait de zaken om en verwart abstracte omschrijvingen met concretebevindingen. Gedragingen worden gepromoveerd tot symptomen, en vervolgens in gegroepeerdevorm benoemd als ziekte. Dat gaat zo: stel iemand heeft last vande
symptomenhoge koorts (Hl<) en veel zweten (VZ). Met één oog op het handboek,
dat we nonchalant open op ons bureau hebben gedrapeerd, diagnosticeren wedeze
patiënt als lijder aan de ziekte HI<VZ.Al gauw verandert dat in de vaststellingdat
die arme man last heeft van hoge koorts en veel zweten omdat hij HI<VZ'heeft'.Als
vervolgens succes het criterium is voor een 'normale', dat wil zeggen sociaal wenselijke identiteit, en voor het gunstige zelfbeeld dat daarbij hoort, dan wordtfalen
al ras het symptoomvan een stoornis. Wie faalt is ziek en wie ziek is deugtniet.
Stoornissen dienen daarom aan de persoon bestreden te worden. En zo draagtde
hulpverlenerbij aan de individualisering en disciplinering van patiënten. De spreekkamer als panopticum."

Sociale angst
Sociale angst is zonder twijfel de 'afwijking'

die momenteel het meest kenmerkend
is voor onze samenleving, vindt
Verhaeghe. "We rnôeten succesvol zijn, en dat roept
angst op om af te gaan, om niet
te voldoen aan het beeld dat jij wil dat anderenvan
je hebben,dus van je ideale
zelfbeeld. Wat dat betreft leven we in een narcistisch
tijdperk. Pas op: een zekere
mate van narcisme is normaal en gezond en nodig,maar
een door en door narcistisch
zelfbeeld maakt zeer normafhankelijk, zeer afhankelijk
van de blik van anderen.
Nu zijn we dat altijd, maar de narcist kan er niet tegen
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permanent op hem gericht is. Alles
staat dan in het teken
als die blik niet
van het
van
die blik. Want daarzonder
vangen en vasthouden
besta ik niet. Op alle
mogelijke
alle
mogelijke
met
attributen.
en
Moest het met een Maserati
manieren,
zijn, dan
met een Maserati. Sociale angst wijst op een onzeker en breekbaar
zelfbeeld. Dat
tegenwoordige
de
samenleving. En de stap daarna is
weerspiegelt
depressie."
psychotherapie
"Ook psychotherapie weerspiegelt maatschappelijke veranderingen.
Vergelijk het
met de dominante psychotherapeutische opvattingen in de jaren zeventig.
Toen had

het vaak iets sekte-achtigs. Mensen namen toen therapeutische denkbeelden
over
om te bepalen hoe ze zouden moeten zijn. Nu zoeken ze verlossing verdoving of
ophefing - van angst en onzekerheid."
"Maardat is niet wat ik onder psychotherapieversta. Dat is 'loskomen' van je zelfbeeld, van je angsten. Het gaat erom een zeker pedagogisch effect te sorteren, zodat

je leert om je behalve te identificeren ook (meer) te separeren.Daar is zelfanalyse
voor nodig. Ook socialisatie is nodig, versterking van de zelfcontrole, en (beter) leren

voldoen aan bepaalde, maatschappelijke normen. Maar dat kan gemakkelijk doorslaan. Het is altijd evenwichtskunst, juist omdat het moeilijk is om een punt aan
te wijzen waarop zelfcontrole overloopt in het slaafs overnemenvan de normen
van anderen.Zo'n omslagpunt is altijd gekoppeld aan schuldgevoel.Was er vroeger
schaamte en schuld over het lichaam, tegenwoordig domineert schaamte en schuld
overmislukking, en dan vooral professioneel."
Slotsom
"Er zullen altijd golfbewegingen zijn, maar we lijken duidelijk op weg naar een nieuwe, andere tijd. Zoals gezegd: identiteit wordt gevormd door spiegeling en identificatie enerzijds, en door separatie anderzijds. Identificatie is gericht op de groep, in het

ergste geval op het totaal samenvallen daarmee. Separatie is gericht op autonomie,
OP het individuele; in het ergste geval op egoisme en solipsisme. Maar volkomen

Zelfgenoegzaamheid is onbestaanbaar, zoals altijd en onvermijdelijk op enig moment zal blijken."
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we tot de jaren 60 en
niveau kun je dan zeggen dat
70over.
maatschappelijk
"Op
verplichte, dominante - vormen van identificatie met de groep.
in
leefden
wegend
te weinig 'eigen ruimte'. Daar zijn we tegen in opstand
en
groep,
veel
te
Er was
slinger doorgeslagen naar te veel autonomie en te weinig
gekomen.Sindsdien is de
heb ik de stellige indruk, op zijn einde. De slinger
groep.Maar ook dat loopt nu,
jongeren vooral, weigeren mee te gaan in de neolibera_
weegt terug.Je ziet mensen,
senang bij de huidige gang van maatschappelijke
Ie waan. Zij voelen zich niet langer
tekortkoming op te vatten, en stellende
zaken, weigeren dat als een persoonlijke
dominantievan een 'free for all economy' in woord en daad ter discussie. Datde
mensen tegenwoordig geen belangstelling meer zouden hebben voor politiek, is dan
ook een volledig foute gedachte. Ja, het vertrouwen in de 'oude politiek' erodeert
zonder twijfel. De mensen zoeken zelf, met ell<aar, naar oplossingen en scheppen

en
zichzelf veranderingenbuiten de 'officiële' politiek om, die haar zeggingskracht
legitimiteit in rap tempo aan het verliezen is."

"Het is onze taak een diagnose te stellen en aan te geven hoe we als samenleving
ziek lopen, wat er misgaat, hoe we dat proces kunnen doorbreken en individueelen
maatschappelijk omkering en genezing kunnen bevorderen." Wij voegen daar aan
toe: dat geldt op hun niveau ook voor coaches.
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